
 

 

 

Popular Grand UK องักฤษ สกอตแลนด ์เวลส ์ 
8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

โปรโมช ัน่สดุพเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ ในราคาพเิศษ สโตนเฮน้จ ์1ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
โรมนับาธ คารด์ฟิฟ์เมอืงหลวงของเวลส ์ปราสาทคารด์ฟิฟ์ ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอร ์
เมยีรช์มธรรมชาตทิ ีส่วยงาม เมอืงหลวงเอดนิบะระเมอืงสวยงามของสกอตแลนด ์เขา้ชม
ปราสาทเอดนิบะระ เยอืนเมอืงยอรค์เมอืงเกา่ เยอืนสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ทีเ่มอืง
แมนเชสเตอร ์เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ช็คสทีส่แตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน เปียร ์ชม
เมอืงออ๊กซฟอรด์ ชอ้ปป้ิงบซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ซติีท้วัรล์อนดอน หอนาฬกิาบิก๊เบน 
ถา่ยรปูลานหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม จตัรุสัทราฟลัการ ์ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอร ์

เครือ่งล าใหญ ่A380 ใหม ่เสน้ทางระยะไกล KUL-LHR พเิศษ!!! 
น า้หนกักระเป๋า 30 KG 



 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

2  กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั – เมอืง
คารด์ฟิฟ์ - ปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

3  คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบวนิ
เดอรเ์มยีร ์

4  วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที 

5  เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์ 

6  ยอรค์ - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - เมอืงออ๊กซฟอรด์ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - 
ลอนดอน 

7  ซติีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปูลานหนา้
พระราชวงับคักิง้แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์– ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ - สนามบนิฮทีโธรว ์

8  สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

28 Dec 2018 - 04 Jan 2019  69,900  69,900 69,900 13,000 15,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

14.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 โซน G 
เคานเ์ตอรส์าย การบนิ Malaysia Airlines (MH) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร 

17.05  เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เทีย่วบนิที ่MH783 

20.20  ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์
กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 

23.30  น าทา่นเดนิทางสูก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เทีย่วบนิที ่MH002 

วันที่ 2 กรงุลอนดอน – ซาลสบ์วัร ี ่– เสาหนิสโตนเฮนจ ์– เมอืงบาธ – โรงอาบน า้โรมนั – เมอืง
คารด์ฟิฟ์ - ปราสาทคารด์ฟิฟ์ 

05.35  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่จะชา้
กวา่เวลาในประเทศไทย 6 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย



 
เวลา) ผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่น
ขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางเพือ่ไปรับประทานอาหารเย็น 

08.00  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงซาลสบ์วัร ี ่(Salisbury) เมอืงชนบทเล็กๆแบบองักฤษ อยูท่าง
ตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุลอนดอนระหวา่งทางทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของชนบทองักฤษ ทัง้
ทุง่หญา้อนักวา้งใหญท่ีส่วยงามตามเสน้ทางผา่น น าทา่นชม กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge)1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแทง่หนิทีเ่ป็นความลบัด ามดืใน
ชว่งหนึง่ของประวัตศิาสตร ์แนวหนินี้มขีนาดมหมึาเรยีงรายราวๆ 3กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยกอ้น
หนิทรงสงูขนาดใหญป่ระมาณ112กอ้น ตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางทุง่นา เป็นรปูวงกลมซอ้นกนัอยู3่วงมี
อายปุระมาณปลายยคุหนิถงึตน้ยคุบรอนซ ์ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทีร่ะลกึถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)อาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  เมอืงบาธ เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุยาวนานกวา่ 2,000 ปีเพือ่ชม โรงอาบน า้โรมนั ทีส่รา้งขึน้มา
ตัง้แตย่คุโรมันโบราณ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก ภายในมี
การตกแตง่อยา่งงดงามตาม  สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ดว้ยหลกัฐานการเป็นบอ่น ้าพรุอ้นและซาก
อาคารเกา่แกท่ีห่ลงเหลอือยูท่ าใหเ้มอืงบาธไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 ตอ่มามกีารปรับปรงุซอ่มแซมตวัอาคารดว้ยเงนิลงทนุถงึ 5.5 ลา้นปอนด์
และเสร็จสิน้ในปี 2011 น าทา่นชม พพิธิภณัฑโ์รงอาบน า้โรมนั ซึง่ภายในมหีอ้งอาบน ้าขนาด
ใหญแ่ละสว่นส าคญัอืน่ๆ เพือ่เป็นสถานประกอบพธิทีางศาสนารวมถงึสระน ้าศกัดิส์ทิธิท์ีม่นี ้ารอ้น
อณุหภมูสิงูถงึ 46 องศาเซลเซยีส สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารด์ฟิฟ์ Cardiff 
เมอืงหลวงของเวลส ์แวะใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ของปราสาทคารด์ฟิฟ์ บรเิวณก าแพง
โบราณ และเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเวลส ์เพราะเดมิเป็นทีพ่ักของบรรดาขนุนาง ผูป้กครอง
เมอืงดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 คารด์ฟิฟ์ – แมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – เขตเลคดสิทรคิ - ทะเลสาบ
วนิเดอรเ์มยีร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง303ก.ม.) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ
องักฤษ เป็นเมอืงใหญแ่ละมปีระชากรมากทีส่ดุอนัดบัสองรองจากลอนดอน มชีือ่เสยีงจากการเป็น
เมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก และไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายวา่เป็นเมอืงรอง (Second 
city) ของสหราชอาณาจักร รองมาจากลอนดอน เป็นเมอืงศนูยก์ลางศลิปะ ธรุกจิขนาดใหญ ่และ



 
เป็นเมอืงมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกจากวงการฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก น าทา่นเดนิทางสู ่สนาม
กฬีาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอร์
ยไูนเต็ด ทีเ่ร ิม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909 พืน้สนามมรีะบบระบายน ้าและระบบท าความรอ้น มี
จ านวนทีน่ั่งทัง้ส ิน้ 67,000 ทีน่ั่ง ใชเ้ป็นสนามท าการแขง่ขนัในแมทซส์ าคญัๆ มาแลว้ อสิระให้
ทา่นถา่ยรปูดา้นนอกสนามและชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของทมีตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) อาหารจนี 

  

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(WINDERMERE) (ระยะทาง 135 ก.ม.) เป็นเมอืง
ธรรมชาตแิสนสวยรมิทะเลสาบ ในเขตเลคดสิทรคิ (LAKE DISTRICT) ทางฝ่ังตะวันตกของ
เกาะองักฤษ ดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่กนัดว้ยทะเลสาบและแมน่ ้า อกีทัง้ยังมทีะเลสาบตดิชายฝ่ังทะเลที่
มทีัศนยีภาพ และธรรมชาตอินังดงาม เดนิทางถงึ เมอืงวนิเดอรเ์มยีร ์น าทา่นลอ่งเรอืชมความ
งดงามของหมูบ่า้นรมิทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์พรอ้มชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่
ยังคงสภาพทีเ่ป็นธรรมชาตไิว ้ อยา่งสมบรณู์ ทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีรเ์ป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาด
ใหญพ่อสมควร  มคีวามยาวประมาณ 18 กโิลเมตร และสว่นกวา้งทีส่ดุราวๆ 1 กโิลเมตรครึง่คน
องักฤษเรยีกกนัวา่ “ทะเลสาบรบิบิน้” ซึง่เป็นทะเลสาบในลกัษณะไมก่วา้งนักแตย่าวเหยยีด
คลา้ยๆผา้รบิบิน้ทีใ่ชผ้กูของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบรเิวณวนอทุยานแหง่ชาติ
เลคดสิ-ทรคิต ์(Lake District) ซึง่อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือขององักฤษและเป็นทะเลสาบที่
ใหญท่ีส่ดุในละแวกนี ้

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู่

ท ีพ่กั 
ทีพ่กั: Windermere Manor Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 วนิเดอรเ์มยีร ์– เมอืงเอดนิบะระ – สกอตแลนด ์– ปราสาทเอดนิบะระ - ชอ้ปป้ิงสตรที 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุเอดนิบะระ เมอืงหลวงของสกอตแลนด ์(ระยะทาง241ก.ม.)  เมอืง
ทา่ส าคญัทางภาคตะวันออกของสกอตแลนด ์หรอืเรยีกอกีนามหนึง่วา่“กรงุเอเธนสแ์หง่ยโุรป
เหนือ”เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกทีก่ษัตรยิช์าวสก็อตสรา้งขึน้ จนครัง้หนึง่เคยมอีทิธพิลครอบคลมุไป
ทั่วเกาะองักฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของประเทศองักฤษในอดตี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนี 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทางรอยัลไมล ์ซึง่เป็นถนนเกา่แก ่ชมอาคาร
บา้นเรอืน และรา้นคา้แบบโบราณ และเดนิตามรอยเทา้ของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตร์
ของสกอตแลนด ์อาทเิชน่ พระราชนิีแมรี ่แหง่สกอตแลนด ์และโรเบริต์ หลยุส ์สตเีวนสนั ผา่น



 
ชมพระราชวงัโฮลีรู่ด้ พระราชวังเกา่แกท่ีม่คีวามงดงาม จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาท
เอดนิบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตัง้อยูบ่นเนนิเขาอนัสงา่งาม ซึง่เริม่สรา้งขึน้ในราวชว่ง
ศตวรรษที1่1-16 พรอ้มชมนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตร ์ความเป็นมาของเมอืงเอดนิบะระ 
เป็นโบราณสถานอนัล า้คา่และหวงแหนของชาวสก็อตทกุคน ปัจจบุนัภายในปราสาทเป็น
พพิธิภัณฑ ์และเป็นสถานทีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ หรอื
เลอืกซือ้สนิคา้ยา่นชอ้ปป้ิง อาท ิปริน๊ซส์ตรที (Prince Street) ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตเมอืงเกา่
และเมอืงใหม ่แวดลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และจอรจ์
สตรที (George Street) ทีม่รีา้นบตูกิและบารม์ากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ี่
พกั 

ทีพ่กั: Britannia Hotel Edinburgh หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 เมอืงเอดนิบะระ – เมอืงยอรค์ - มหาวหิารยอรค์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ (YORK) (ระยะทาง336 ก.ม.) เมอืงมรดกดา้น
ประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของประเทศองักฤษ มอีายเุกา่แกก่วา่2,000 ปีและเคยไดร้ับรางวัล
เมอืงทอ่งเทีย่วแหง่ยโุรปเมือ่ปี2007 มทีัง้ก าแพงเมอืงเกา่แกแ่ละมหาวหิารศลิปะแบบกอธคิ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงยอรค์ซึง่เป็นศนูยก์ลางระบบรถไฟของสหราช
อาณาจักรมาตัง้แต ่ค.ศ.19 และถา่ยรปูกบั มหาวหิารยอรค์ York Minster ทีย่ ิง่ใหญแ่ละ
สวยงาม นอกจากนี้ยังมสีถาปัตยกรรมเกา่แกไ่ดร้ับอทิธมิาจากพวกโรมนัไวกิง้ และยโุรปชาตอิืน่ๆ
ทีเ่คยเขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ดว้ย ทีน่ี่มบีรกิารรถมา้น่ังชมเมอืงสวยงามสมัผัสบรรยากาศดแีละเดนิเลน่
ในเขตเมอืงเกา่ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเดนิทาง
สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express York หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

วันที่ 6 ยอรค์ - สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - เมอืงออ๊กซฟอรด์ - บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 
- ลอนดอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์-อพัพอน-เอวอน (Stratford-upon-Avon) (ระยะทาง 
242ก.ม.) เมอืงบา้นเกดิของวลิเลยีมสเ์ชค็สเปียร ์นักเขยีนบทละครชาวองักฤษและกวเีอกผู ้
ย ิง่ใหญข่องโลก เชญิสมัผสัชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี และเยีย่มชมโบสถเ์กา่แก ่Holy 
Trinity สถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักวเีอกผูน้ี้ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูยา่นใจ
กลางเมอืง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) อาหารจนี 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออ๊กซฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการศกึษา ถา่ยรปู
มหาวทิยาลยัไครชเ์ชริท์ ทีเ่กา่แกอ่ายกุวา่พันปีและไครช์เชริท์คอลเลจ ทีน่ี่บางหอ้งเคยใชเ้ป็น
สถานที ่ ถา่ยท าภาพยนตรแ์ฮรร์ีพ่อตเตอร ์เป็นตน้ น าทา่นเดนิชมเมอืงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม แลว้
ผา่นชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ โบสถป์ระจ าเมอืง จัตรัุสกลางเมอืง ศาลาวา่การประจ าเมอืง 
อาคารพพิธิภัณฑต์า่งๆ และยา่นการคา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ 
(Bicester village shopping Centre) กอ่ตัง้ในปี1992 มรีา้นคา้มากกวา่900รา้นของแฟชัน่
ชัน้น าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชัน่ทันสมัย อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, 
Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, 
Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, 
Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูล่อนดอน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4) อาหารจนี หลงัอาหารทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier Inn Bath Road หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 



 
 

วันที่ 7 ซติีท้วัรล์อนดอน – ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน – หอนาฬกิาบิก๊เบน – ถา่ยรปูลานหนา้
พระราชวงับคักิง้แฮม – จตัรุสัทราฟลัการ ์– ชอ้ปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ - สนามบนิฮทีโธรว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่5) 

จากนัน้น าทา่นชมกรงุลอนดอน มหานครอนัยิง่ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน เป็น
เมอืงหลวงแหง่เครอืจักรภพ และศนูยร์วมอ านาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบนั 
และเป็นศนูยร์วมสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก  น าทา่นเก็บภาพสวยๆและเดนิชมววิ
โดยรอบของ ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน (Tower of London) (ไมร่วมคา่เขา้ชมประมาณ14.50 
ปอนด)์ ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที1่แหง่องักฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกนักรงุลอนดอน มกีารขดุคคูลองลอ้มรอบ
ปราสาทเพือ่ป้องกนัระหวา่งก าแพงชัน้ในและนอก ปัจจบุนัใชเ้ก็บมหามงกฎุและเครือ่งเพชรของ
พระราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานทีแ่หง่ประวติศิาสตรท์ีย่าวนานและมสีสีนั ทัง้สยดสยองและน่ากลวั 
เนื่องจากครัง้หนึง่ทีน่ี่เคยเป็นคกุและทีป่ระหารมากอ่น ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของสะพาน Tower 
Bridge อกีสญัลกัษณ์หนึง่ของลอนดอน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอย
หลงั น าทา่นชม หอนาฬกิาบิก๊เบน (BIG BEN) ของกรงุลอนดอนประเทศองักฤษ ตัง้อยูบ่นหอ
สงู 180 ฟตุ หนา้ปัดกวา้ง 23 ฟตุ ตวัเลขบอกเวลายาว 24 นิว้ ระฆังตหีนักถงึ 14 ตนั สรา้งขึน้
โดย เอ็ดมนัต ์เมคเกตต ์เดนสินั เป็นนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยค์วบคมุเวลามาตรฐาน
ของโลกกรนีชิ ซึง่ใชใ้นการบอกเวลาของโลกโดยผา่นทางวทิย ุBBC ลอนดอนในการถา่ยทอด
เสยีงการตรีะฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์ซึง่ในปัจจบุนัใช ้

เป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬกิาถกูสรา้งหลงัจากไฟ
ไหมพ้ระราชวังเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ เมือ่วันที ่16 ตลุาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส ์แบรร์ ีเป็น
ผูอ้อกแบบโดยมคีวามสงู 96.3 เมตร ตวันาฬกิาอยูส่งูจากพืน้ 55 เมตร หนักถงึ 13,760 กโิลกรัม 
ซึง่แขวนไวบ้รเิวณชอ่งลมเหนือหนา้ปัดนาฬกิา ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระ
ราชนิีนาถวกิตอเรยี (Victorian gothic) และใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพกบั ลอนดอนอาย (London 
Eye) ซึง่เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลายมา
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมและเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งมาก มผีูม้าเยอืน
มากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) อาหารจนี 

บ่าย  น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูหนา้พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) ซึง่เดมิเป็น 
“คฤหาสน”์ กอ่นจะไดร้ับการสถาปนาเป็น “พระราชวงั” ประจ าราชวงศอ์งักฤษ จากนัน้น าทา่น
ถา่ยรปูกบั จตรุสัทราฟลัการ ์(Trafalgar Square) เป็นจัตรุัสทีใ่หญ ่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุ
ลอนดอน กลางจัตรัุสนัน้มอีนุสาวรยีล์อรด์เนลสนั วรีบรุษุคนส าคญัขององักฤษ ตัง้อยูบ่นเสาสงู
ใกล ้ๆ กนัเป็นทีต่ัง้ของพระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ชาลสท์ี ่1 และป้ายเริม่ตน้กโิลเมตรหรอืไมลท์ี่
0 ทราฟัลการส์แควสย์ังเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพ และเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑ์
แหง่ชาต ิ(National Gallery) พพิธิภัณฑภ์าพวาดบคุคลแหง่ชาต ิ(National Portrait Gallery) 
ซึง่มภีาพเขยีนจากทั่วยโุรปแสดงอยูก่วา่ 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศอ์งักฤษและบุ
คลส าคญัในประวัตศิาสตรอ์งักฤษ ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึยคุปัจจบุนั น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นม ณ ถนนออ๊กฟอรด์ (Oxford Street) เป็นยา่นชือ่ดงัในกรงุลอนดอน ประเทศ
องักฤษ มคีวามยาวถงึ 1.6 กม มรีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าขององักฤษ และชอ้ปป้ิงเซน็เตอร์
มารวมกนัอยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นพลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที,หา้งสรรพสนิคา้
จอหน์หลยุส,์ หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์ฯลฯ ซึง่แตล่ะหา้งก็ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีง
ดว้ยกนัทัง้ส ิน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จนถงึเวลานัด



 
หมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิทีโธรว ์เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.35  เหนิฟ้าสูส่นามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์โดยเทีย่วบนิที ่MH001 

 

วันที่ 8 สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสุวรรณภมู ิ

18.25  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุกวัลาลมัเปอร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

22.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย เทีย่วบนิที ่MH796  

23.10  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้
จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 
วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ ทา่นละ 20,000 บาท  



 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 
ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถ
เลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ
แผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัให้
บรษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีมวีซีา่แลว้หกัคา่วซีา่ออก4,000 บาท) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 



 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 GBP ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก
ทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั
ฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ
แผนประกนัภยั แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัให้
บรษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

** กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหค้รบถว้น และสง่พรอ้มเอกสารอืน่ๆทีป่ระกอบการยืน่ว ี
ซา่ใหก้บับรษิทั หลงัจากจองทวัร ์ก าหนดไมเ่กนิ 10 วนั เนือ่งจากควิวซีา่จะไมส่ามารถล็
อกควิไดห้ากเอกสารขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น ** 

*อาจมบีางชว่งทีค่วิย ืน่วซีา่มจี านวนมากทางบรษิทัรบกวนขอเอกสารไวกวา่กอ่นก าหนด 

กฎในการยืน่วซีา่องักฤษ  

1.ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนดว้ยตวัเองทีV่FS Global (เทรนดี ้ชัน้28) เพราะตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื และ
สแกนมา่นตา (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะนัดวันกบัทา่น และด าเนนิการแจง้ทา่นอกีครัง้) 

2.ตอ้งด าเนนิการนัดควิยืน่วซีา่ ( ในการท าควิวซีา่ เอกสารทกุอยา่งของผูเ้ดนิทางตอ้งพรอ้มหมดกอ่น และทางเรา
จะกรอกออนไลนเ์ขา้ในระบบพรอ้มทัง้จา่ยคา่วซีา่ถงึจะสามารถทราบควิทีย่ืน่ได ้

3.ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาของทางสถานฑตู ใชร้ะยะเวลา 15 - 21 วัน ขึน้อยูก่บัทางสถานฑตูและในระหวา่ง
ด าเนนิการไมส่ามารถขอดงึเลม่หนังสอืเดนิทางเพือ่ใชเ้ดนิทางไปประเทศอืน่ได ้



 
หมายเหต:ุ ผูย้ืน่ค าขอทกุคนตอ้งไปทีศ่นูยรั์บค าขอวซีา่ดว้ยตนเอง  เด็กเล็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 5 ปีตอ้งไปปรากฏตวัที่
ศนูยด์ว้ย แตไ่มต่อ้งใหข้อ้มลูชวีมาตร (ไบโอเมตรกิ) เด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 ปีตอ้งมผีูใ้หญพ่าไปดว้ย และผูใ้หญ่
นี้จะตอ้งไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องวเีอฟเอส 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลบั และหากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่งา่ยตอ่การอนุมัตวิี
ซา่ของทา่น 

2.  เอกสารสว่นตวั ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -
นามสกลุ, ส าเนาใบหยา่ หรอื ทะเบยีนสมรส / ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีเ่ป็นเด็ก) 

3. หลกัฐานการท างาน  

- หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท ทีท่า่นท างานอยู ่(เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) ตอ้งระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้ จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ทีค่ดั
ส าเนาไว ้ไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ 
เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาบตัรนักเรยีน / นักศกึษาแนบมาดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน 
ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

*** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา + มารดา หรอื
เดนิทางไปกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, และ
มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่
การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และตราประทับจากทางราชการอยา่ง
ถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดาพรอ้มเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง ถา้กรณี
บดิาและหรอืมารดาเสยีชวีติตอ้งมสี าเนาใบมรณะบตัรดว้ย 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ า
สว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของ
เงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการ เงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา (กรณีนี้สถานทตูอาจจะขอสมดุบญัชตีวัจรงิเก็บไวใ้นระหวา่ง
การพจิารณา (น าไปเผือ่ในวันยืน่วซีา่ดว้ย) และคนืใหก้บัทา่นในวนัทีรั่บวซีา่) 



 
5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง หรอืเดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 
ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย 

    - ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี
(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ย
ให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลา
ด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลงัจากธนาคารออกให ้

    - ตอ้งท าหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**** ทางสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั **** 

**** เอกสารทางการเงนิ สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝากประเภท 
กองทนุ พนัธบตัรรฐับาล และสลากออมสนิได ้**** 
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